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Lucy Niemeyer expõe, no seu livro Elementos semióticos aplicados ao design, editado 

pela 2AB, o interesse em promover a semiótica ao emprego do design, aplicá-la como 

referencial teórico, ora fosse para análise da produção de design, ora para o desenvolvimento 

dos próprios projetos de design. 

Sua preocupação com a produção de design a fez observar a função significativa dos 

produtos de design que difundem valores e características culturais no âmbito que atingem. 

Sendo assim, a semiótica é considerada pela autora como a possibilidade de leitura do processo 

no qual se dá a construção de significação. 

O livro é dividido em nove capítulos mais a introdução. No entanto, essas partes podem 

se resumir em duas: aspectos relacionados diretamente ao design (requisitos do design, 

dimensões do produto, identidade do produto, referenciais do produto) e outro que trata da 

relação entre design e semiótica (elementos e aplicação da semiótica e signo). 

Aborda o quão é potente a relação do design com o contexto, apresenta vetores com os 

quais o design dialoga e a semiótica como referencial teórico e de método para resolver 

questões comunicacionais e de significação do produto do design. A semiótica como 

possibilidade para o design poderá tratar do processo de geração de sentido do produto design – 

a sua semiose. 

Neste sentido, Niemeyer coloca a função de comunicação no designer que deverá 

analisar por que vias haverá a interação entre o interpretador e o produto design. Observa que 

se trata de processo de semiose, que diz respeito à compreensão do jogo complexo de relações 

que se estabelecem numa semiose no design: os dados da realidade que contextualizam os 

produtos de design podem ganhar o status de informação e conhecimento. 

Entende que a semiótica de Peirce vai atuar na atribuição de possíveis significados à 

análise comunicacional em design, enaltecendo, portanto, a semiótica como uma maneira de 

olhar para o Objeto.  

Pelo viés da semiótica, expressa a ocorrência do produto design na sua interação com o 

individuo que entra em ação com os filtros que atuam nesse processo: filtros fisiológicos 

(acuidade de percepção), filtros culturais (ambiente e experiência individual) e filtros 



emocionais (atenção e motivação). Nesse processo, o interpretante é um signo que está entre o 

que se pretender conhecer (a realidade) e uma mente (potencial ou real). A realidade é dada 

sempre pela mediação do signo que, por sua vez, é determinado pelo objeto ao qual esse signo 

se referencia. Assim, o interpretante pode ser entendido como o efeito das significações numa 

mente. 

Apresenta duas idéias finais para contribuir com o desenvolvimento de uma 

metodologia semiótica em design, tendo em vista que só foram apresentados aqui elementos 

introdutórios dos aspectos teóricos da semiótica peirceana. 

 Descreve as relações sígnicas como sendo as três categorias de experiência sígnica. 

Partindo dos conceitos de primeiridade, secundidade e terceiridade, afirma que Peirce define as 

tricotomias de acordo com os elementos de relação de representação e é isto o que interessa à 

pesquisa do design. 

 Seguindo Bense (1971), apresenta quatro diferentes dimensões semióticas do produto 

design: material, técnica, de forma e de uso. Essas relações não são evidenciadas na correlação 

com a semiótica peirceana. 

 Na sua abordagem do design, fundamentada em semiótica, as questões sígnicas no 

produto devem ser consideradas segundo o contexto cultural no qual se dá o processo 

comunicacional. Utiliza-se de referências icônicas, indiciais e simbólicas no design para 

abordar a relação do produto com o interpretador. 

 Objetiva com a apropriação da teoria de Peirce munir os designers de um caminho 

facilitador que capte modos das mensagens em produto design ganharem significação. 

 Por fim, exemplifica uma sistematização para o desenvolvimento da solução de projeto 

de design que considera dialogar com a teoria semiótica peirceana: identificação de valores 

centrais cm os quais se constrói um personagem, uma voz visual e uma associação nas classes 

sígnicas, prosseguidas por geração de alternativas e avaliação da comunicação do produto 

design. 

 

 

 

 


	Elementos semióticos aplicados ao design,
	de Lucy Niemeyer
	Liduina Moreira Lins

